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Arbeidsmarktcommunicatie
voor pro's in de
technische branche
Jij wilt een propvolle agenda met geplande sollicitatiegesprekken. Een gigantische vijver

met hapgrage vissen om uit te kiezen. Keep on dreaming. 

1   Waar staan jullie voor? 

2   Jouw bedrijf op het hoogste podium 

3   Ken je perfecte kandidaat 

4   Schrijf wervende vacatureteksten 

5   Blijf onder de aandacht

Hmm of niet?!

Dat de beschikbare pool in jouw branche ontzettend klein is, betekent ook dat er een

paar partijen zijn waar iedereen naartoe wil. Het Ajax of PSV onder de eredivisieclubs. Word zo’n

partij, vergroot jouw vijver en hengel steeds weer de perfecte kandidaat naar binnen.



Een recruiter is geen
communicatiestrateeg. 

En net zomin een
marketingspecialist. 

Schakel daarom hulp in
voor arbeidsmarkt-

communicatie.



Waar staan jullie voor?



Zo stuurt jouw bedrijfsidentiteit

jullie arbeidsmarktcommunicatie.  

Hebben jullie de kernwaarden nog niet haarscherp

in beeld? Investeer dan eerst in een

identiteitsonderzoek. (Her)ontdek de ziel van jullie

onderneming. En neem daar de meningen van

medewerkers in mee. Dit onderzoek kun je zelf

uitvoeren, maar een extern adviesbureau trekt de

sterkste conclusies.

Blog je over de zonnepanelen op het dak en hoe

jullie plastic van de werkvloer weren. 

Vertel je in de vacatureteksten dat collega’s

aangemoedigd worden om met e-bikes naar het

kantoor te gaan. 

Plaats je op social media dat jullie iedere

Staat jouw bedrijf voor duurzaamheid? Dan:  

november een dag het strand opruimden.

Gewoon als goede daad voor Moeder Aarde.

Waar staan 
jullie voor?
Arbeidsmarktcommunicatie en de

werkgeversidentiteit zijn net als deuren

en scharnieren. De een is functieloos zonder de

ander. Pas als jij weet waar jouw bedrijf voor staat

en dit met verve uitdraagt, kan een ander

enthousiast worden om bij je te werken.



3X ANDERS

Met deze flexibele baan houd jij genoeg tijd over

voor jouw studie. Zo sleep je gewoon tentamens

binnen terwijl je met gemak 100,- euro per dag

casht.

Bepaal zelf waar en wanneer je werkt met deze

flexibele baan. Lekker in jouw eigen tuin of bij het

koffietentje om de hoek. Waar je ook zit, je

verdient overal 100,- euro per dag.

Vandaag liever de kleinkinderen op bezoek en

morgen weer lekker werken? Pas jouw rooster per

week aan met onze flexibele baan.

Eh, broeder. Check ff deze kekke job voor 100

ekkies per dag

1X NIET DOEN

18+

30+

55+

Nee, maat



Jouw bedr�f op het
hoogste podium



Jouw bedr�f 
op het hoogste
podium

Oriëntatiefase 

Klaas is zekerder van z�n zaak. H� is klaar

voor een nieuwe uitdaging. Maar als

je switcht wil je wel weten

waarheen. Daarom onderzoekt h� welk

vakgebied hem interessant l�kt en welde

organisatiestructuur b� hem past. H� k�kt

rond op websites, socialmediakanalen en leest

vacatureteksten. Zo brengt h� voor zichzelf

interessante bedr�ven in beeld.

Het pad dat nieuwe collega’s naar jouw bedr�f bewandelen, is alt�d hetzelfde. Alleen kan

iedereen op een ander startpunt beginnen. Laten we de sollicitant Klaas noemen. H� kan in een

van deze vier fases instappen.

Behoefte-fase

Klaas heeft een idee. De gedachte om een

nieuwe baan te vinden, keert de laatste t�d

steeds vaker terug. H� is nog niet actief op

zoek, maar andere bedr�ven vallen hem wel

op. Zo leest h� vaker LinkedIn-berichten,

vallen reclames hem meer op en bl�ven

bedr�fsnamen beter hangen.

Afwegingsfase 

Klaas kan z�n ideale functie inmiddels

dromen. Nu moet h� de afweging maken: wat

wil h� verdienen, wil h� b� een klein of juist

groot bedr�f werken? Moet het werk

inhoudel�k uitdagend z�n of is flexibiliteit

belangr�k? De antwoorden op deze vragen

z�n belangr�k voor Klaas z�n afweging.

Recruitmentfase 

De kogel is door de kerk. Klaas solliciteert. Het

proces dat hierna volgt, van

kennismakingsgesprekken tot het

contract ondertekenen, behoort tot de

recruitment-fase.

Dat jouw arbeidscommuncatie op alle vier de

fases aansluit is cruciaal om onderscheid te

maken. Zo spits je de fases toe.



Vergroot de naamsbekendheid en val op. 

Dat is waar deze fase om draait. Wees

zichtbaar. Schr�f blogs, voer online

campagnes en verstuur nieuwsbrieven.

Informeer en enthousiasmeer, zonder dit in

een commercieel jasje te steken. 

Vertel over jullie visie en k�k op het vak. Over

de laatste ontwikkelingen in jullie branche.

En wat werken b� jullie precies inhoudt. In

de technische branche kan dit namel�k

onduidel�k z�n.

Zorg met informatieve content voor een

uitstekend beeld van jullie bedr�f. Dat

enthousiasmeert.

En nog belangr�ker: het versterkt jouw

branding. Zet jezelf op het hoogste podium

en steek boven de concurrentie uit met

jullie grappige eigenaardigheden en USP’s.

Zelfs als de lezer niet zoekt naar een nieuwe

baan, bl�ft jouw naam hangen. Zo ben je

on-top-of-mind als ze wel toe z�n aan een

nieuwe stap.

Verdiept jouw transportbedr�f zich al in

zelfr�dende vrachtwagens? Brand

maar los. Dit vertelt namel�k dat jullie

vooruitstrevend z�n en op de hoogte

van de laatste technologische

ontwikkelingen. Interessante informatie

voor werkzoekenden.

Behoefte-fase:
wees zichtbaar



Alles draait in deze fase om het bedr�fsimago. 

Klaas ontdekt immers welke

branche, bedr�fstak of organisatie interessant

is. Door duidel�k te communiceren wie j� bent

en waar je voor staat, onderscheid je jezelf van

de concurrentie. Cruciaal in deze fase.

Geef een authentiek beeld van jouw bedr�f. Een

uitstekende manier om deze boodschap over te

brengen, is met persoonl�ke verhalen van

werknemers.

Laat jouw collega’s vertellen waarom j� zo’n

prettige werkgever bent 

Hoe een dagje op het kantoor eruitziet 

Toon de frietjes b� de vr�dagmiddagborrel 

Maak een gifje van collega’s op weg naar

een klant 

Deel het welkomstpakket voor nieuwe

werknemers 

Weet je wat: geef jullie zelfs een naam. B�

Hoppenbrouwers Techniek heten alle

vrouwen b�voorbeeld Hopjes.  

Ook een ‘k�kje achter de schermen’ laat

goed zien waar jouw bedr�f voor staat.

De fles w�n die alle medewerkers t�dens de nieuwsjaarsborrel kregen. Of de bos bloemen en het

receptenboek die een collega b� z�n afscheid ontving. Laat het zien. Deze kleinigheden maken

jouw bedr�f authentiek en geven een goed beeld van ‘werken b�’.

Oriëntatiefase: zet je
online deuren open



In deze fase staat de vacaturetekst centraal.

Die moet helder en concreet z�n. En alle

informatie bieden die Klaas nodig heeft om z�n

afweging te maken. Daarnaast moet de tekst

ervoor zorgen dat precies die mensen reageren,

die j� zoekt. Enthousiastelingen die echt passen

b� jullie DNA. Lees in hoofdstuk 4 hoe je dat

doet.

Afwegingsfase: 
maak het concreet 



“Leuk dat je b� ons solliciteert! Helaas nodigen

we je niet uit voor een gesprek. We vonden een

paar spelfouten in jouw brief en dat kan

natuurl�k de beste overkomen, maar daarom

laten w� onze teksten ook alt�d nog even

nalezen. Misschien een goede tip voor jouw

volgende sollicitatie. We wensen je veel plezier

en succes met de volgende marathon en weten

zeker dat je binnenkort een toffe baan vindt.”

Recruitmentfase:
persoonl�k en snel 

“Leuk dat je b� ons solliciteert! En tof om te

lezen dat je marathonloper bent. Een paar

collega’s doen over een maand mee met de

marathon van Rotterdam. Misschien kun je

daar eens over kletsen wanneer je b� ons

op sollicitatiegesprek komt.”

Stuur geen standaard bedankmailtje nadat je

een sollicitatiebrief hebt ontvangen, maar een

persoonl�ke reactie. Haak in op een detail dat

in de motivatiebrief staat. Zo laat je zien dat je

oprechte interesse hebt en voelt het

contact meteen al warmer aan.

Hetzelfde principe geldt voor een

afw�zing. Vertel waarom iemand niet op

gesprek mag komen en geef direct een tip voor

de volgende keer. Staan er b�voorbeeld veel

spelfouten in de brief en is taal een belangr�ke

must voor de functie? Mail dan dat h� er goed

aan doet om de volgende keer de tekst te laten

nalezen voordat h� het opstuurt.

Deze kleine, persoonl�ke touches dragen b�

aan het bedr�fsimago. Want hierdoor is de

sollicitant eerder geneigd om positief over

jouw bedr�f te praten. De afw�zing laat immers

geen vervelende nasmaak achter. Dat

motiveert misschien z�n vrienden, familie en

kennissen om ook te solliciteren.

Het contact met de sollicitant is gelegd en het

werk van de recruiter kan beginnen. Op het

gebied van communicatie is het belangr�k om

vanaf het eerste moment een band te smeden.



Ken je perfecte
kandidaat



Ken je 
perfecte
kandidaat

De tone-of-voice is een benadering. Je spreekt

de doelgroep aan op een manier die b� hen en

b� jouw merk past. Net zoals j� precies j� bl�ft

terw�l je tegen jouw kind echt anders praat dan

tegen je moeder. Over andere onderwerpen

ook. Want zoals jouw moeder

niet geïnteresseerd is in Paw Patrol, geeft jouw

kind geen bal om tuinieren. Met de juiste tone-

of-voice is de kans groter dat je de juiste

kandidaat aanspreekt.

Naast een rake tone-of-voice moet je weten

wat de doelgroep interesseert. Zo maak je

een vegan niet warm met gepraat over ‘iedere

vr�dag is het kroketten-dag’. Wat

wel de interesse wekt z�n

jullie saladebar, jaarl�kse gezondheidschecks

en gratis stadsfietsen voor alle medewerkers.

Vertel daarom in jouw communicatie wat de

doelgroep belangr�k vindt.

Pas wel op dat je jouw imago hier niet in

verliest. Sterker nog: jouw bedr�fsidentiteit is

leidend in de tone-of-voice. Hoe vreemd is het

als jouw organisatie corporate overkomt, als

iedereen op een zonnige dag met slippers het

kantoor binnenwandelt? Wees trouw aan de

identiteit.

Is jouw doelgroep ‘Iedereen!’? Of ‘heel Tilburg’?

Of ‘iedereen met een technisch hart’? No way!

Ga j� maar eens heel snel terug naar de

tekentafel. En vergeet de b�lage in dit e-book

niet.



Schr�f wervende
vacatureteksten



Schr�f wervende
vacatureteksten

Wat heb j� te bieden?

Het draait allang niet meer om wat j� zoekt,

maar om wat je te bieden hebt. Niet zozeer in

salaris of vr�e dagen, maar op het gebied van

ontwikkeling en prettige werksfeer.

Zinnen als “w� zoeken” of “w� willen” spreken

dan ook niet aan. Vertel juist wat Klaas in jullie

bedr�f allemaal kr�gt: zoals werk op

fietsafstand, flexibele t�den, vrol�ke collega’s,

een eigen portefeuille aan opdrachtgevers, etc.

Pakkende vacatureteksten z�n het laatste

zetje dat potentiële kandidaten overtuigt om

te solliciteren. Behoorl�k belangr�k dus dat

die uitstekend z�n. Bepaal of jouw teksten

toe z�n aan een opfrisbeurt en laat ze

herschr�ven. Een sterke vacaturetekst

bevat de onderstaande punten.

Waar ga je werken?

Wat vinden huidige medewerkers het leukste aan dit

bedrijf?

Wat vinden huidige medewerkers van de functie?

Wat maakt jullie bedrijf uniek?

Is het bedrijf formeel of informeel in de omgang?

Waar is het gevestigd?

Moet je altijd op kantoor zijn?

En op vaste tijden?

Ken de ins en outs van het bedrijf



Liever wil je reacties van de

juiste kandidaten. Kwaliteit boven kwantiteit. Zorg

daarom dat je de doelgroep goed definieert en

spits jouw vacatureteksten toe op jouw

eisen.  Moet jouw kandidaat in de omgeving

wonen? Over bepaalde karaktereigenschappen

als stressbestendigheid en analytisch vermogen

beschikken? Een echt mulittask-talent z�n?  En

interesse hebben in maandel�kse trainingen? Zet

het onder elkaar in de vacature. Misschien kr�g je

dan maar zeven reacties, maar wel van goede

kandidaten, in plaats van achttien reacties van

ongeschikte kandidaten.

Laat jouw intro eruit springen 

Jouw vacature kan goed de tiende z�n die de

werkzoekende in een kwartier t�d leest. Pak

daarom meteen de aandacht. Waar je in een boek

rustig opbouwt, val je b� een vacaturetekst

meteen met de deur in huis. Een pakkende

introductie geeft de lezer een duidel�k beeld van

jouw bedr�f en spreekt direct aan. Vertel wat voor

bedr�f je bent, wat je voor klanten betekent en hoe

een werkdag eruitziet.

Beperk de respons 

Dit klinkt wellicht vreemd. Want hoe meer reacties

des te beter, toch? Nee joh, wie gaat al die

reacties lezen en erop reageren? J�?  In welke t�d

dan?

https://jongerenpuntmiddenbrabant.nl/vacature-1382019-sociaal-rekenwonder-connexie/


Geef in percentages aan hoeveel uur iemand op

een dag kw�t is aan bepaalde

werkzaamheden. In ons geval is dat

b�voorbeeld 70% teksten schr�ven, 15%

interviewen, 10% redigeerwerk en 5% koffie

drinken.

Visualiseer de vacature in een infographic.

Maak een to-do-l�st of agenda en laat zo zien

wat de dagel�kse taken z�n.

Plaats een puzzel of raadsel met een code, die

alleen de perfecte kandidaat kan

ontrafelen. Vraag b�voorbeeld of de sollicitant

alle taalfouten uit een tekst kan halen.

Val op en doe het nét even anders

Een standaard vacaturetekst imponeert niet. Doe

het daarom net even wat anders en:  

Wees duidel�k

Maak duidel�k wat voor persoon je zoekt. Veel

vacatures stromen over van de vage termen. Denk

aan een 'dynamisch' persoon, iemand zonder

'negen-tot-v�f-mentaliteit' of een sollicitant die erg

'proactief' is. Wat zeggen deze woorden nou

eigenl�k? Laat ze liever achterwege en vul de

vacature met duidel�ke taal en heldere

voorbeelden zodat de sollicitant en j� direct op

dezelfde l�n zitten.







Filter de juiste kandidaten door een preselectie: maak een eisenl�stje en spreek de

juiste personen aan met een passende tone-of-voice. 

Een goed begin is het halve werk: zorg voor een pakkende introductie. 

Omschr�f jouw bedr�f op een manier waardoor de lezer direct een passend plaatje

heeft b� jouw onderneming. 

Maak een duidel�ke persoonsomschr�ving. Welke kenmerken zoek j� in de sollicitant?

Verm�d nietszeggende karaktereigenschappen.

Beantwoord de 5 W's: Wie, wat, waar, wanneer, waarom? 

Zorg voor een duidel�ke opbouw van de tekst. Niemand zit te wachten op een

onoverzichtel�ke lap tekst waar niet doorheen te komen is. 

Houd het persoonl�k. Spreek de sollicitant aan met 'j� of u' in plaats van 'de kandidaat

of de sollicitant'. 

Vraag jouw medewerkers wat z� het leukste of meest uitdagende vinden aan hun

baan. Zo wordt de functieomschr�ving nog concreter. 

Verm�d clichés als ‘dan ben je b� ons aan het juiste adres’.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sterke vacaturetekst:
alles op een r�tje 



Onder de aandacht



Jouw vacaturetekst kan nog zo overtuigend

z�n, maar zonder lezers koop je alsnog eieren

voor je geld. Breng de tekst daarom slim onder

de aandacht.

Nieuwe collega gevonden? Verw�der

de vacaturetekst dan niet. Anders gaat

jouw zoekmachineranking verloren. Vertel

op de pagina dat jullie al een nieuwe

collega hebben gevonden, maar dat jullie

meer interessante vacatures hebben.

Een vacaturetekst met SEO-

elementen vindt sneller een hogere plek in

Google dan eentje zonder toevoegingen. W�

adviseren alt�d een zoekwoord te verwerken,

zoals ‘vacature marketing manager’ of ‘werken

in de techniek’. Het doel is dat de tekst op die

termen gevonden wordt.

Google for Jobs 

De gigant zit niet stil. Na Google Nieuws en

Google Shopping lanceert het bedr�f een

nieuwe functie: Google for Jobs. Dat ziet er zo

uit:

Bron: www.jobsrepublic.nl

Vindbaar



Gebruik standaard titels in plaats van

creatieve. Geen enkele

programmeur zoekt naar ‘webtovenaar’.

Net zomin dat een badmeester ‘aqua host’

in Google tikt.  

Houd een lengte van 400 tot 500 woorden

aan voor de vacaturetekst. 

Val met de deur in huis en vertel meteen

wat de baan zo interessant maakt. Google

laat alleen de eerste 10 tot 25 regels van

de tekst zien. 

De zoekmachine waardeert een

salarisindicatie.  

Geef ook duidel�kheid

over het contracttype, einddatum van de

vacature, werklocatie, organisatienaam

en plaatsingsdatum van de vacature.

Schr�ven voor Google for Jobs 

Een plek in deze banenzoekmachine vergaar

je onder meer met SEO: 

Grote bedr�ven hielp aan 18 procent meer

sollicitanten.

Omdat 73 procent van de

werkzoekenden hun speurtocht beginnen

op Google.

De banenzoekmachine is vergel�kbaar met

Google Shopping en maakt de speurtocht

naar de ideale vacature makkel�ker. 

Niet overtuigd? 

Frankwatching zocht uit dat Google for Jobs

in Amerika: 

Google for jobs



datePosted ( Datum waarop de vacature

geplaatst is ) 

description ( Omschr�ving van de functie ) 

hiringOrganization ( Bedr�f die vacature

aanbiedt )

jobLocation ( locatie van het bedr�f ) 

title ( Functietitel ) 

validThrough ( Einddatum van de vacature,

alleen als er een einddatum is. Anders niet

opnemen in de structured data )

Verplichte velden:

Deel alle vacatures 

Verm�d clichés als ‘ben j� iemand die...?’ 

Val op en start de eerste zin met een teaser

Plaats er ook een opvallende afbeelding b� 

Plaats berichten die werken b� jouw bedr�f

goed weergeven. Zoals vr�mibo’s,

skivakanties en het binnenhalen van een

grote klant.

Social media

Het ‘werkveld’ van recruiters verplaatst zich

steeds meer naar socialmediakanalen. Op

LinkedIn, Instagram en Facebook moet jouw

bedr�f zichtbaar z�n, opvallen

en enthousiasme opwekken. Dat bereik je met

content en interactie met de gebruikers. Liken,

delen en reageren dus.  

Tips: 

Zo komen je teksten in Google for Jobs  

In het Google for Jobs verhaal zit ook een

technisch hoofdstuk. Jouw websitebouwer

weet daar raad mee. Dit moet je weten om

ook in Google for Jobs vertoond te worden.



Gratis Checklist



Z�n er opvallende kenmerken? 1.

� Is iemand goed verzorgd? 

� Sportief? 

� Milieubewust? 

� Gericht op carrière of sociale omgeving?

2. Wat voor auto r�dt h�/z�?

� Een oud barrel 

� Een flitsende nieuwe bolide? 

� Nu waarsch�nl�k een lease vanuit het

huidige bedr�f? 

� Met of zonder kinderzitjes? 

� Zuinig of niet?

3. Wat is z�n/haar favoriete boek/

televisieprogramma/ film?

4.Welke (social) media volgt h�/z�?  

� Alleen de headlinesopnu.nl

� Achtergrondartikelen op De Correspondent?

5.Welke sociale media gebruikt h�/z�?  

� Facebook

� Twitter

� LinkedIn

� Instagram

� TikTok

� Pinterest

Ken de 
perfecte
sollicitant

6.Wat vindt h�/z� het leukst om te doen in

z�n/haar vr�e t�d? 

� Winkelen

� Sporten

� Uit eten

7.Waar gaat h�/z� op vakantie?  

� Actief vs luieren

� Zon vs sneeuw

� Europa vs de wereld

� Stad vs platteland



Veemarktstraat 34 

5038 CV Tilburg

+31 (0) 13 302 9009

tekst@doorlotje.nl

Tekstbureau Door Lotje Getikt

Aranka van Zanten

Meer weten of hulp nodig? Gewoon

even bellen of mailen met:


